
EDITAL PPGCOMP Nº 14, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020.

Credenciamento de docentes 2021

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, por meio do
Coordenador de Curso dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Ciência da Computação,
torna público o Edital de credenciamento de docentes permanentes no Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Computação, da Faculdade de Computação - FACOM, para início das
a�vidades em 2021.

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O credenciamento será regido pelas regras dispostas no presente Edital e
conduzido pelo Colegiado de Curso.

1.2. As dúvidas quanto ao Edital poderão ser esclarecidas pelo e-mail
ppg.facom@ufms.br.

1.3. O Edital des�na-se a credenciar dois novos docentes permanentes no
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, da Faculdade de Computação -
FACOM, para início das a�vidades em 2021.

 

2. CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO

2.1. O credenciamento na categoria permanente, conforme Art. 11 da Resolução Nº
134, de 15 de Julho de 2019, do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, levará em
consideração o histórico constante no currículo La�es do docente, devendo contemplar, no
mínimo:

a) Duzentos e quarenta pontos em ar�gos cien�ficos publicados em periódicos
e/ou conferências, contados a par�r do dia 1º de janeiro de 2017, contabilizados de
acordo com o Documento de Área em Ciência de Computação da Capes;

b) Duas publicações no estrato restrito da Capes, a par�r do dia 1º de janeiro de
2017; e

c) Ter coordenado ou estar coordenando projeto de pesquisa.
 

3. INSCRIÇÕES

3.1. Para efe�var a inscrição, o requerimento de credenciamento, preenchido
conforme modelo disponível no site h�ps://facom.ufms.br, deve ser enviado ao e-mail da
Secretaria de Pós-Graduação da FACOM (ppg.facom@ufms.br), nos dias 19 e 20 de outubro
de 2020.

 

4. CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO

4.1. Os candidatos inscritos serão classificados em ordem decrescente, priorizando-
se, sucessivamente:

a) A pontuação de publicações no estrato restrito;

b) A pontuação de todas as publicações;
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c) A quan�dade de projetos de pesquisa coordenados.

4.2. Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de pontuação final, terá
preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) Ob�ver maior pontuação em ar�gos cien�ficos publicados em periódicos e/ou
conferências em estrato restrito;

b) Ob�ver maior pontuação em ar�gos cien�ficos publicados em periódicos e/ou
conferências;

c) Ob�ver maior quan�dade de projetos de pesquisa coordenados na carreira;

d) Ob�ver maior tempo de atuação no magistério superior.

4.3. O resultado prévio será divulgado no site h�ps://facom.ufms.br, área de
no�cias, a par�r do dia 23 de outubro de 2020.

4.4. O candidato poderá apresentar recurso em até dois dias após divulgação do
resultado prévio, u�lizando modelo de documento disponível no site do curso, a ser enviado
para o e-mail da Secretaria de Pós-Graduação da FACOM (ppg.facom@ufms.br).

4.5. O resultado final do Processo Sele�vo, depois de decididos todos os recursos
interpostos, será divulgado no no site h�ps://facom.ufms.br, na área de no�cias e
homologado pelo Colegiado de Curso por meio de Resolução, publicada no Bole�m Oficial da
UFMS.

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. O início das a�vidades dos docentes selecionados ocorrerá no primeiro
semestre de 2021 conforme calendário acadêmico da Pós-Graduação.
 

Campo Grande, 13 de outubro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Aristarco Pagliosa,
Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em 13/10/2020, às 11:27,
conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2190587 e o código CRC 86332192.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.027311/2020-13 SEI nº 2190587
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